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Algemeen : 
 
Gezien de wbeva constant in beweging is wat betreft het uitbreiden van het aantal jachtvelden, inclusief de 
oppervlakte is het niet mogelijk een constante te vinden, zowel in voorjaarstellingen als afschotgegevens van 
de periode 2001-2005.  
Vanaf 2001 tot 2003 waren 40 jachtgebieden aangesloten met een oppervlakte van ongeveer 12000 Ha. 
Vanaf 2004 is dit aantal uitgebreid tot 63 jachtvelden met een oppervlakte van 18.000 Ha, dit is een stijging 
met van 1/3. Bijkomend is in dit gebied de vos in die mate aanwezig dat de afschotcijfers vanaf 2004 met 
350% zijn gestegen, en dit op amper 1/3 van de totale oppervlakte van de wbeva 
Wij moeten dus een onderscheid maken tussen de twee respectievelijke periodes :  
periode A : de periode 2001 t.e.m.2003.  
periode B : de jaren 2004 & 2005. 
 
Er moet ook worden opgemerkt dat momenteel, de relatie tussen voorjaarstelling en afschotcijfers niet 
coherent is, door de nieuwe zienswijze in het opmaken van de afschotcijfers op 31 december van het jaar.  
In de maanden januari en februari wordt nog wild gestrekt dat hoort bij de voorjaarstelling van het zelfde jaar 
en is dus niet opgenomen in de afschotcijfers.  Hetgeen momenteel het beeld vervalst. 
Voorheen hadden zowel de voorjaarstellingen, als de afschotcijfers, betrekking op dezelfde aangroei op 
dezelfde jachtperiode( 1 juli tot 31 juni) hetgeen een correct beeld weergaf.  

( De mens kan de natuur niet in vakjes van de jaarkalender dwingen) 
 
 
Reewild: 

                       
periode A : geen reewild 
periode B : geen reewild  
Doelstellingen: geen 
Maatregelen : geen. 
Knelpunten :  geen. 
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Hazen : 

                              
 
Beschouwingen over de laatste 5 jaar : 
periode A :  
Wij merken een vrij positieve constante stijging van de voorjaarsstand.  
In ons vorig wildbeheerplan 2000-2005 stellen wij vast dat de hazenpopulatie zich stilaan hersteld sedert 
1990 stijging met 18 % in 2000 . Deze trend houd aan, wij krijgen in de periode 2000-2003 eveneens een 
stijging in de afschotcijfers van 4,15 %. 
 
periode B : 
Wij merken een positieve constante stijging van de voorjaarsstand.  
Het afschot, zowel rammelaar als moer, kennen  in 2005 t.o.v. 2004, een beduidende achteruitgang, een 
daling van 16,14 %.  
Oorzaak : te wijten aan slechte weersomstandigheden in het late voorjaar (mei juni 2005),  te hoge 
kraaienpopulatie, ziekteverschijnselen en nefaste invloed van de hoge vossenpopulatie (zeer indringend op 
een kleinere populatie haas).  
 
 
Doelstellingen : Gezien de ligging van het werkgebied ten zuiden van de Schelde zijn de biotopen niet zo 
uitermate geschikt voor zeer grote hazenpopulaties.  
Desalniettemin wensen wij de hazenpopulaties, zowel de voorjaarstellingen als het afschot op te drijven.  
 
Maatregelen :  Enerzijds, In samenspraak met landbouw meer wildakkers aanleggen (rust-dekking), meer 
wildredders aanmoedigen, streven naar en algemene biotoopverbetering. Anderzijds de afschotformule 1 
moerhaas op 3 verder opvolgen en strikte toepassing controleren. Stroperij hard aanpakken. Bestrijding 
verwilderde kat en kraai opdrijven. Strengere vossenregulatie.   
Knelpunten : Te hoge populatie van kraai – vos. 
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KONIJN : 

                                     
Beschouwingen over de laatste 5 jaar : 
Van 90 tot 99 daling met meer dan 40 %. 
periode A : de daling van de konijnenpopulatie zet zich verder met een bijkomende daling van 14 % 
periode B : de daling van de konijnenpopulatie zet zich verder met een bijkomende daling van 2,61 %  
 
Als jachtwild is het konijn een zeer attractief gegeven, dat een zeer grote onveiligheidfactor naar 
jachtongevallen inhoudt. Strenge jachtorganisatie en grote discipline van de jager is een absolute must.  
Wij durven niet vooropstellen dat een grote populatie een zegen is voor de beheersjacht. Als element van 
schade aan landbouwgewassen, boom- en struikaanplantingen is het konijn een grote boosdoener die moet 
kort worden gehouden, alhoewel op dit ogenblik ziektes er voor zorgen dat geen specifieke maatregelen 
moeten worden genomen. Via de dienst Openbare Werken hebben wij een contractuele toelating en 
verbintenis om op hun aandringen de konijnen schade in te dijken. Doelstellingen : geen 
Maatregelen : geen 
Knelpunten : ziektes 
 
 
Patrijs : 

                                 
 
 
Beschouwingen over de laatste 5 jaar : 
periode A : Met een hoogte in 2001 en verder naar 2005 een  daling van de voorjaarsstand. 
In ons vorig wildbeheerplan 2000-2005 stellen wij vast dat het patrijzenbestand sedert 1 juli 1990 met meer 
46 % achteruit is gegaan.  
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De afschotcijfers 2000-2003  geven daarentegen een signaal dat de populatie zich langzaam maar zeker 
herstelt met in de periode 2000-2003 een gemiddelde stijging in het afschot van 54,52 %  
 
 
periode B : 
Wij merken een stijging van de voorjaarsstand.  
Het afschot in 2005 t.o.v. 2004,  duidt eenzelfde trend aan met een stijging van 7,56 %.  
Wij merken ook algemeen dat de jonge patrijzen vanaf 2003 een groot aandeel hebben in de afschotcijfers 
(2005=80%) hetgeen aanduidt dat goede kweekdieren aanwezig zijn. 
Doelstellingen : Gezien een grondige wijziging in de akkervruchten (enorme mais-culturen) en gebrek aan 
kleinschalige landbouw maken de biotopen niet perse geschikt voor de patrijzenstand. Desalniettemin 
wensen wij de patrijzenpopulaties, zowel wat de voorjaarstellingen betreft als de afschotcijfers, op te drijven.  
 
Maatregelen : 
Enerzijds : vanaf 2000 werden voederbakken geplaatst, speciaal gemaakt en voorzien van valwild, de eerste 
vliegen zorgen ervoor dat maden uit deze voederbakken een  feesttafel zijn voor alle vogelsoorten. 
De patrijs die dominant zijn territorium beheerd en aldus de kuikens voorziet van de eerste zo noodzakelijke 
eiwitten. Indien geen natuurlijke watervoorraden aanwezig zijn dient dit bijkomend aangevuld. Deze ingrepen 
verklaren waarschijnlijk de goede afschotresultaten en dienen verder gestimuleerd en uitgebreid. 
Bijkomende biotoopverbetering werd reeds in 2000 aangevat.  
Anderzijds, In samenspraak met landbouw meer wildakkers aanleggen (rust-dekking), meer wildredders 
aanmoedigen, streven naar en algemene biotoopverbetering.  
Bijkomend wordt toegepast dat kleine kluchten worden weg genomen. 
In de vruchtbare kluchten de ouderdieren worden gespaard, en maximaal tot de helft gereduceerd. 
Bestrijding verwilderde kat en kraai opdrijven. Strengere vossenregulatie.   
Knelpunten : Te hoge populatie van kraai – vos. 
 
 
Fazant : 
                                     

                       
 
Beschouwingen over de laatste 5 jaar : 
periode A + B : een schommelende positieve trend in de voorjaarstellingen, een schommelde positieve trend 
in de afschotcijfers  
periode A : Schommelende afschotcijfers met stijging in afschotcijfers van 9,15 % 
periode B :  
 
Het afschot  in 2005 t.o.v. 2004, betekent een beduidende achteruitgang, een daling van 7,77 %.  
Oorzaak : te wijten aan slechte weersomstandigheden in het late voorjaar (mei juni 2005),  te hoge 
kraaienpopulatie en nefaste invloed van de hoge vossenpopulatie.  
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Doelstellingen :  
Niet specifiek verhogen van deze  wildsoort, eerder bestaande populatie vrijwaren. 
Maatregelen :  Zienswijze volhouden moederdieren sparen, jaarlijks maximum 20 % van het hennenbestand 
wegnemen en de verhouding 1 haan op 5 à 6 hennen voorzien op einde jachtseizoen.  
Bestrijding verwilderde kat en kraai opdrijven. Strengere vossenregulatie.   
Knelpunten : 
Te hoge kraaienpopulatie en nefaste invloed van de hoge vossenpopulatie.  
 
 
Eend : 
 

 
 
Beschouwingen over de laatste 5 jaar : 
periode A : In een 3-tal jachtgebieden, hoofdzakelijk in het noorden van de wbe, stroomgebied Schelde en 
Zwalmbeek,  worden 80 % van de eenden geteld en ook gestrekt, de rest van het afschot is zowat verdeeld 
over de restoppervlakte van de wbe .  
-stijgende voorjaarstelling in 2003 (4 stuks/100ha) t.o.v. 2001(2stuks/100ha) 
-stijgend afschot in 2002 (5stuks/100ha) naar een lichte terugval in 2003 ( 3,75 stuks/100 Ha) 
periode B : Zoals voornoemd in een 3-tal jachtgebieden, worden 80 % van de eenden geteld en ook 
gestrekt. Vanaf 2004 is dit aantal uitgebreid van 40 naar 63 jachtvelden die geeft ook een meeroppervlakte 
van 6000 Ha of een stijging met van 1/3. Dit gebied is gelegen in het Zuiden van de wbe waar ook bijna geen 
waterwild wordt geschoten. 
-dalende voorjaarstelling in 2004 (2,8 stuks/100ha) t.o.v. 2003(4 stuks/100ha) met terug een opflakkering in 
2005 (3,9 stuks/100ha) 
-dalend afschot in 2004 (3,4 stuks/100ha) t.o.v.2003(4stuks/100ha) naar een lichte opstoot in 2005 ( 3,75 
stuks/100 Ha). 
Doelstellingen :  geen 
Maatregelen :     geen 
 
Grauwe Gans : 
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Beschouwingen over de laatste 5 jaar : 
periode A :–  geen voorjaarstellingen -geen afschot 
periode B :    geen voorjaarstellingen - zeer beperkt afschot (0,03 stuks/100ha) in 2004 en 2005. 
 
Doelstellingen :  geen 
Maatregelen :    geen. 
Canadagans : 

                                                 
 
Beschouwingen over de laatste 5 jaar : 
periode A : geen voorjaarstellingen -geen afschot 
 
periode B : geen voorjaarstellingen – zeer beperkt afschot (0,2 stuks/100ha) in 2003 tot (0,13stuks/100ha) in 
2005. 
 
Doelstellingen : geen 
Maatregelen : geen, tenzij bestrijding bij schade 
Knelpunten :   geen 
 
 
Smient :  

                                          
  
geen voorjaarstellingen , geen afschot 
 
 
 
 
 
 



 8 
Meerkoet :  

 

geen voorjaarstellingen , geen afschot 
 
VOS: 

 
Beschouwingen over de laatste 5 jaar : 
periode A : voorjaarstellingen met een hoogtepunt in 2001(0,7 burchten/100ha) naar een daling van  
(0,2 /100ha) in 2002& 2003  
afschot : daling met 25,93 % in 2003 t.o.v. 1999. 
periode B : lage voorjaarstellingen vanaf 2003 (1,3 burchten/100ha) naar een lichte stijging in 2005 
 (0,2 burchten /100ha).  
afschot : daling met 6,32 % in 2005 t.o.v. 2004. 
 
Gezien de uitbreiding van de jachtvelden vanaf 2004 met jachtgebieden Ronse-Kluisbergen, waar onder 
invloed van de input uit het Waalse Gewest waar de vossenpopulatie beduidend hoger is,  stellen wij een 
stijging in de afschotcijfers van bijna 350 % vast.   
 
Doelstellingen : Binnen het wettelijk kader de voorjaarsstand naar beneden brengen. 
 
Maatregelen : Binnen het wettelijk kader de jacht op de vos opdrijven. De stand nauwlettend in het oog te 
houden. Strenge controle en regulatie  
 
Knelpunten : Jacht verboden in openbare domeingoederen en eigendommen van natuurverenigingen, 
broedkamers o.a. van de sluwe roodrok. Zijn aanwezigheid is niet in verhouding met een wenselijk aantal in 
evenwicht met de andere wildsoorten.   
 
 
Horebeke, 2/3/2006 Opgemaakt door :  
Van Liefde Roland 
Afgevaardigd Bestuurder. 
 
 
 
 


